
 1 

                                                  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  _  جامعة ديالى                                                                                                            
                                                          الزراعة قسم االنتاج الحيواني       كلية                                           

 يةهيئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو                                         

 

 أوال : البيانات الشخصية

 

 
 
 
 

 :المؤهالت العلمية:   ثانيا  

  

 
 
 
 
 

  07704532392 موبايل    ديالى الجامعة  احمد سنان احمد معروف العبيدي االسم الرباعي واللقب

  البريد االلكتروني   الزراعة  الكلية  7/8/1976 تاريخ الميالد
ahmed76mroof@yahoo.com 

 4/1/2006في  81  رقم وتاريخ امر التعيين  االنتاج الحيواني  القسم  متزوج الحالة االجتماعية 

االمر  رقم وتاريخ المؤهل
 الجامعي

 الجامعة والكلية التخصص

 جامعة بغداد/ كلية الزراعة انتاج حيواني    البكالوريس 
 جامعة بغداد/ كلية الزراعة / انتاج حيواني علوم زراعية  24/2/2001في  2845 الماجستير 

 جامعة تكريت/كلية الزراعة علم اللحوم 4/6/2013في  3/7/8749 الدكتوراة 

 
 صورة شخصية
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 :العلمي اللقب:   لثا  ثا
  

 
 
 
 
 

 -:المهام اإلدارية التي ُكلف بها  :رابعا  
 

 االمر االداريرقم وتاريخ  المهام اإلدارية  ت
1   
2   
3   
4   
5   
6   

 

 

 

للحصول  رقم وتاريخ االمر الجامعي الدرجة العلمية
 على اللقب

 4/1/2006في  81  مدرس مساعد 
 13/10/2013في  15270ش.د/ مدرس

  أستاذ  مساعد
   استاذ
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   اللجان التي شارك فيها:خامسا : 

 فترة عمل اللجنة  مهام اللجنة  المنصب رقم وتاريخ االمر االداري اسم اللجنة  ت
1 

1 

  متابعة الطلبة عضو 21/7/2013في  1173 الوحدة االرشادية
2 
 
 
 

2 

  على االمتحانات االشراف عضو 8/9/2013في  1371 اللجنة االمتحانية
3 

3 

  متابعة النشاطات المتعلقة بحقوق االنسان رئيس 21/10/2015في  1939 لجنة حقوق االنسان
 

    المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع :سادسا  
 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة م. 

1 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   

 :العلميةاألنشطة  :سابعا    

 الماجستير والدكتوراه :

تأثير التصويم واضافة ملحي كلوريد االمونيوم وبيكاربونات الصوديوم مع ماء الشرب في اداء فروج  عنوان رساله الماجستير 
 اللحم المربى تحت درجات حرارة مرتفعة

ئق الحمالن العواسي في الصفات الكمية تأثير اضافة مصادر ومستويات مختلفة من الكروم الى عال  الدكتوراه  اطروحةعنوان 
 والنوعية للذبائح
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 :  اإلنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(

 مكان النشر اسم البحث    ينالباحث اءاسم ت
1 

1 

ج اللحم المعرض لدرجات حرارة بيئية مرتفعة وتأثيره على الى ماء الشرب والتصويم لفرو  Cl4NH ،3NaHCOاهمية اضافة  ضياء خليل ابراهيم، ضياء حسن الحسني، احمد سنان احمد العبيدي
 االداء الوضيفي

 

 

 بررررووالتصويم

 مجلة العلوم الزراعية العراقية

2 

23 

اد الحراري والتصويم اثناء مدة االجهاد الحراري على االداء االنتاجي تجهيز ماء الشرب بملحي كلوريد االمونيوم وبيكاربونات الصوديوم قبل التعرض لالجه ضياء خليل ابراهيم، ضياء حسن الحسني، احمد سنان احمد العبيدي
 لذكور فروج اللحم فاوبرو

 المؤتمر العلمي الثامن لهيئة التعليم التقني

3 

3 

جهاد الحراري والتصويم كوسيلة للتخفيف من االجهاد الحراري في استخدام كلوريد االمونيوم وبيكاربونات الصوديوم قبل التعرض لال ضياء خليل ابراهيم، ضياء حسن الحسني، احمد سنان احمد العبيدي
 فروج اللحم

 بحوث المؤتمر العلمي الثاني / الفيوم/ مصر

 اميرة محمد صالح الربيعي، احمد سنان احمد العبيدي، محفوظ خليل عبد هللا 4
ة وبعض ة لمصادر مختلفة من الكروم الى عالئق الحمالن العواسية في الصفات االنتاجيتأثير االضافات العلفي

 الصفات الكمية للحم
 مجلة العلوم الزراعية العراقية

الصفات  حمالن العواسي على الخصائص االنتاجية وبعضتأثير اضافة مصادر مختلفة من الكروميوم الى عالئق ال احمد سنان احمد العبيدي، محفوظ خليل عبد هللا الدوري، اميرة محمد صالح الربيعي 5

 الكمية للحوم المنتجة من ذبائحها 
 المجلة المصرية للعلوم التطبيقية

ن العواسيالصفات النوعية للحوم الحمالتأثير استخدام مصادر مختلفة من الكروميوم كاضافات غذائية على بعض  احمد سنان احمد العبيدي ، اميرة محمد صالح العبيدي، محفوظ خليل عبد هللا الدوري 6  المجلة المصرية للعلوم التطبيقية 

7 Ziyad.T.Aldoori, Ahmed.S.Ahmed.Al-Obaidi, Abdullah.H.Abdulkareem  and 

Mahfoodh.KH.Abdullah 

 

Effect of Dietary Replacement of Barley with Mushroom Cultivation Spent on 

Carcass Characteristics of Awassi Lambs  

 

JOURNAL OF ANIMAL HEALTH 

AND PRODUCTION 

8    Ziyad.T.Aldoori, Ahmed.S.Ahmed.Al-Obaidi, Abdullah.H.Abdulkareem  and          

   Mahfoodh.KH.Abdullah 

 

Effect of Using Different Levels of Mushroom Cultivation Spent in AWASSI  Lambs 

Rations on Some Productive Traits 

 

 مجلة العلوم الزراعية العراقية

9 Ahmed S. Ahmed Effect of  Different Chromium Picolinate Levels as Feed Additives on Quail Meat 

Characteristics. مجلة البصرة للعلوم الزراعيىة 

10 Ayad Bakir Mahmod and Ahmed S. Ahmed Effect of Testosterone Enanthate Injection on Some Carcass Traits and Chemical 

Characteristics of Castrated Karadi Lambs Meat. 
 مجلة البصرة للعلوم الزراعيىة

 
 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا

 المرحلة  اسم المقرر  م. 
 الثالثة فسلجة تناسل 1
 ابعةالر  امراض دواجن 2
 الرابعة سلوك حيوان 3
 الرابعة انتاج لحوم 4
 الرابعة علم اللحوم 5
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 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 عنوان الرسالة  اسم الطالب  ماجستير/دكتوراة ت
    

  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
 عضو اليرموك الجامعيين رابطة التدريسيين 1
 عضو جامعة بغداد –كلية الزراعة  جمعية االنتاج الحيواني 2
 عضو المأمون نقابة المهندسين الزراعيين  3
 نائب رئيس الجمعية بغداد جمعية ريف بغداد لمربي النحل 4

 
 : الدورات التدريبية

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة م. 
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 لمؤتمرات والندوات وورش العمل:ا

 

 

 

 

 

 :مقاالت علمية،الخ( كتب مترجمة ،كتاب مساعد،براءة اختراع ،)كتب مؤلفة،االنجازات واالنشطة العلمية االخرى 

 

 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  اسم النشاط ت

 2009اذار  16-15 جامعة ديالى المؤتمر العلمي السنوي االول للبحوث الزراعية 1
ندوة علمية في قسم الثروة الحيوانية بعنوان رؤى في تحسين واقع  2

 االغنام المحلية
 2014 جامعة ديالى

 2015 جامعة ديالى المؤتمر العلمي الخامس لجمعية علوم الدواجن  3
 2016 جامعة بغداد ندوة غش اللحوم 4

 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت

    
    
    
    
    


